Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
příspěvková organizace
Ústí nad Labem, PSČ 400 01
____________________________________________________________________

POKYNY K BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ZŠ VINAŘSKÁ
Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci. Z důvodu zvýšení bezpečnosti
v areálu naší školy vás informujeme o přijatých opatřeních, která by měla
zvýšit bezpečnost na naší škole.
1. Režim dne:
6.00

-

7.40

7.40 – 8.00
8.00 - 11.45
11.45 – 14.00
školy
14.00 – 17.00

bude škola uzavřena
nastupující děti do ŠD budou zvonit a ohlásí se v družině
rodiče odvedou děti do ŠD výhradně vchodem vlevo
vchod uprostřed bude uzamčen
šatní prostor bude kontrolován dozorem - p. školník
škola bude uzavřena
v šatním prostoru je konán dozor, který zajistí bezpečnost

škola bude uzavřena
zákonní zástupci či osoby jimi pověřené, které si jdou pro děti
do ŠD, budou používat výhradně vchod vlevo. Vchod uprostřed bude uzamčen.
Děti, které odchází ze školní klubovny, použijí vchod kolem družiny.
16.00 – 21.30 – zájmovým útvarům otevírá školník. Pouští je pouze levým
vchodem. Od 17.00 je vchod ke školní družině uzamčen.
8.00 – 15.00 – veřejnost, která půjde do školy, použije vchod přes vedení školy.
2. Pokyny pro zaměstnance školy:
1. Zpřísněte a více kontrolujte systém otvírání a zavírání budovy školy.
2. Školník koná dozor od 7.40 do 8.00 hod. v prostorách vestibulu a šatního
prostoru.
3. Pedagogický dozor, který koná dozor od 11.45 do 14.00, zpřísní kontrolu
cizích osob ve škole.
4. Vychovatelka ŠD pustí do ranní, či odpolední družiny pouze osobu, která
jde pro dítě do ŠD a pouze tehdy, pokud se co nejdůvěryhodněji prokáže, že
se jedná o osobu, která si může dítě vyzvednout.
5. Zaměstnanci budou zamykat prostřední vchod z šatního prostoru do školy.
6. Žáky se změněným školním rozvrhem vpustí do školy ve čtvrtek školník.
7. Tajemnice vpustí po předchozím zazvonění a vyzvání do školy každého, kdo
se co nejdůvěryhodněji prokáže, že jde do školy za dobrým účelem. Ten pak
použije pouze vchod kolem vedení školy.
8. Pedagogové, kteří konají dozor o velké přestávce, zkontrolují, zda jsou
zavřené dveře v prostoru z šaten do vestibulu školy.
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3. Pokyny pro zákonné zástupce školy:
1. Pokud půjdete s vašim dítětem do ŠD či ze ŠD, použijte z šatního prostoru
pouze levý vchod.
2. Pokud půjdete do školy z jiného důvodu, použijte vchod kolem vedení
školy.
3. Ráno nevoďte vaše děti do tříd.
4. V rámci bezpečnosti vašich dětí nenechávejte při odchodu ze školy otevřené
vchodové dveře.
4. Pokyny pro žáky
1. V případě, že žáci přijdou do školy později, zazvoní na školní zvonek, představí
se, uvedou z jaké jsou třídy a po následném vpuštění půjdou do školy přes vedení
školy.
2. V případě, že žáci půjdou hromadně z tréninku, zazvoní na školní zvonek,
představí se, sdělí, že jdou z tréninku a po následném vpuštění do školy, půjde
jeden žák přes vedení školy a ostatním pak otevře dveře u šaten.

Děkujeme všem, že budete dodržovat uvedená opatření.
Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š.

